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Jednadvacáté jednání Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti 

Místo konání: Velký Radniční klub v prostorách Staroměstské radnice (3. patro) 

Termín konání: 20. prosince 2022, 11:00 – 13:00  

PROGRAM:  

1. Zahájení a představení programu 
2. Statut a jednací řád ŘV ITI PMO 2021+ 
3. Informace k SEA dokumentu Strategie ITI 2021+ a další postup schvalování dokumentu 
4. Prezentace výsledků výzev nositele pro IROP v období 2021 – 2027 a schválení programového 

rámce IROP 
5. Výzva nositele pro operační program doprava (OPD) a plánované projekty do programového 

rámce OPD 
6. Informace k implementaci Strategie ITI PMO 2021 - 2027 
7. Shrnutí, závěr 

Účast na jednání 

Fyzicky přítomno 17 účastníků jednání. Z toho s hlasovacím právem: 
10 z 15 stálých členů s hlasovacím právem: Zdeněk Hřib, Jiří Sulženko, Radim Vysloužil, Michal Hodík, 
David Michalička, Přemysl Mužík, Marie Kurková, Václav Pošmurný, Václav Švenda, Petr Matura 
4 účastníci s pověřením k zastoupení a hlasování: Václav Novotný, Anton Poprik, Jaroslav Cingr, Petr 
Barák  
2 stálí hosté bez hlasovacího práva – Václav Chytil, Oldřich Hnátek 
1 host - Daniela Cimrmanová 

2 zástupci výkonného týmu Nositele ITI – Tereza Tesařová, Kristina Hapková Kleinwächterová 

ŘV byl usnášeníschopný v počtu 14 hlasujících účastníků. 

Jednáním provázela manažerka ITI Kristina Hapková Kleinwächterová a Tereza Tesařová. 

BOD 1 

Předseda ŘV ITI PMO, primátor Zdeněk Hřib, přivítal přítomné, poděkoval za účast v hektickém 

předvánočním čase a představil program jednání. Následně předal slovo a vedení jednání manažerce 

Kristině Hapkové Kleinwächterové. 

BOD 2 

Manažerka představila aktualizovaný Statut ŘV ITI PMO, který byl schválen RHMP dne 17. 10. 2022 

včetně úpravy jednotlivých organizací v něm zastoupených. Dále pro potřeby jednání je nezbytné 

schválit Jednací řád spolu s etickým kodexem. Jednací řád byl aktualizován dle potřeb programového 

období 2021 – 2027, včetně přidání možnosti online jednání a hlasování. Elektronická forma hlasování 

(per rollam) rovněž byla upravena. Pro větší flexibilitu rozhodování byla zkrácena lhůta pro vyjádření na 

3 PD. Dále na podnět předsedy Řídicího výboru byl aktualizován článek jednacího řádu upravující formu 

hlasování per rollam. V případě, že se člen ŘV ITI PMO nevyjádří ve stanovené lhůtě, je o tohoto 
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nehlasujícího člena sníženo kvórum hlasujících. Pro přijetí rozhodnutí je nutné vyjádření souhlasu 

nadpoloviční většinou hlasujících. 

Usnesení č. 1: Řídicí výbor ITI PMO bere na vědomí Statut ŘV ITI PMO a schvaluje Jednací řád ŘV ITI PMO 

včetně etického kodexu. 

BOD 3 

Dalším bodem byly informace k procesu SEA Strategie ITI PMO 2021 – 2027. Na začátku prosince 2022 

byla zaslána finální verze dokumentu se zapracovanými připomínkami na MŽP. V rámci procesu mohly 

být vzneseny připomínky nejen ze strany dotčených orgánů, obcí (MČ), ale rovněž od občanů. Vše 

nezbytné pro obdržení kladného stanoviska SEA bylo ze strany nositele ITI do dokumentu zapracováno. 

Po vydání souhlasného stanoviska ze strany MŽP, bude Strategie ITI PMO 2021 – 2027 předložena ke 

sválené Radě hlavního města Prahy a následně Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

Usnesení č. 2: Řídicí výbor schvaluje finální verzi Strategie ITI PMO 2021 – 2027 po procesu SEA a pověřuje 

MHMP FON k předložení do RHMP, ZHMP a následně na MMR. 

BOD 4 

Manažerka informovala o vypsaných výzvách nositele ITI pro Integrovaný regionální operační program 

(IROP). Nositel v rozmezí září 2022 až prosinec 2022 vypsal výzvy na všechny aktivity s finanční alokací u 

IROP pro území Středočeského kraje spadající do vymezeného funkčního území pro nástroj ITI. Podařilo 

se sesbírat dostatečný počet projektů pro rezervaci veškeré alokace (cca 3,2 mld. Kč – výše příspěvku 

EU). U některých aktivit tým nositele ITI navrhuje využít seznam projektů do tzv. 130 % alokace. Dále je 

možné v některých aktivitách, kde byl převis projektů nad alokaci výzvy, využít tzv. zásobník projektů na 

úrovni nositele ITI. Manažerka postupně představila jednotlivé aktivity, a jaký princip zásobníku u každé 

z nich bude využit. U většiny se jedná o seznam projektů do max. 130 % alokace. U aktivity Památky je 

využito navíc ještě náhradního seznamu projektů na úrovni nositele ITI. U aktivity Muzea je vytvořen 

seznam pouze na 100 % přidělené alokace. Důvodem je umožnění realizace projektů pod čarou v rámci 

individuální výzvy. 

Usnesení č. 3: Řídicí výbor schvaluje výběr projektů do seznamu projektů pro ZHMP. A dále Řídicí výbor 

schvaluje programový rámec pro ŘO IROP. 

BOD 5 

Manažerka Tereza Tesařová představila výzvy nositele ITI pro OPD3, výzvu č. 19 na Infrastrukturu 

městské drážní dopravy (novostavby) a výzvu č. 20 na Dopravní telematiku (ITS). Výzva č. 19 je určena 

pro žadatele Dopravní podnik hl. m. Prahy na výstavbu nových tramvajových tratí (TT) s možným 

přesahem na území Středočeského kraje (např. TT Kobylisy – Zdiby). Alokace výzvy je cca 8 mld. Kč s tím, 

že je potřeba ŘO předložit projekty za 4 mld. Kč do poloviny roku 2024, podmínkou předložení je vydané 

územní rozhodnutí. Alokace výzvy č. 20 pro silniční telematiku je rezervována pro projekt MOS 

Malovanka, který byl již v minulosti předložen do OPD2 a bude tak znovu předložen. U této aktivity 

pravděpodobně nebude milník pro čerpání finančních prostředků stanoven.   
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Usnesení č. 4: Řídicí výbor schvaluje výzvy nositele do OP D: 

 Výzva č. 19 – Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby) 

 Výzva č. 20 – Dopravní telematika 

BOD 6 

Posledním bodem programu před závěrečným shrnutím byly informace k implementaci nástroje ITI 
2021 – 2027. Manažerka představila fungování programových rámců v období 2021+. Na úrovni nositele 
budou podstatné změny administrovány přes ŘV ITI a RHMP. Nepodstatné změny budou řešeny na 
úrovni ŘV ITI respektive na úrovni manažera. S rozdělením a detailem jednotlivých změn seznámí členy 
ŘV ITI tým nositele na dalším jednání. Stejně jako v minulém období zůstává na úrovni ŘV ITI PMO 
vydávání Vyjádření o souladu PZ se Strategií ITI 2021 – 2027, které je povinnou přílohou žádosti o dotaci 
ze strany předkladatele projektové žádosti do výzev IROP – ITI. 

Usnesení č. 5: Řídicí výbor bere na vědomí informace k implementaci nástroje ITI v období 2021 – 2027. 

Závěrem manažerky poděkovaly účastníkům jednání a avizovaly termín dalšího jednání ŘV ITI PMO již 

na 1. polovinu února 2023. 

 

Zapsala: Kristina Hapková Kleinwächterová 20. prosince 2022 

 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1: Statut, Jednací řád a Etický kodex Řídicího výboru ITI PMO 
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Usnesení Řídicího výboru ze dne 20. prosince 2022 

Usnesení č. 1 

Řídicí výbor ITI PMO bere na vědomí Statut ŘV ITI PMO a schvaluje doplněný Jednací řád ŘV ITI PMO 

včetně etického kodexu. 

PRO: 14  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 1 v uvedeném znění. 

Usnesení č. 2 

Řídicí výbor schvaluje finální verzi Strategie ITI PMO 2021 – 2027 po procesu SEA pověřuje MHMP FON 
k předložení do RHMP, ZHMP a následně na MMR. 

PRO: 14  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 2 v uvedeném znění. 

Usnesení č. 3 

Řídicí výbor schvaluje výběr projektů do seznamu projektů pro ZHMP. A dále Řídicí výbor schvaluje 

programový rámec pro ŘO IROP. 

PRO: 13  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 3 v uvedeném znění. 

Usnesení č. 4 

Řídicí výbor schvaluje výzvy nositele do OP D: 

 Výzva č. 19 – Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby) 

 Výzva č. 20 – Dopravní telematika 

PRO: 13  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 4 v uvedeném znění. 

Usnesení č. 5 

 Řídicí výbor bere na vědomí informace k implementaci nástroje ITI v období 2021 – 2027. 

Řídicí výbor vzal na vědomí usnesení č. 5 v uvedeném znění. 

 

 

MUDr. Zdeněk Hřib 
Předseda ŘV ITI PMO 


